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 HATÁROZAT 

lefoglalt dolog értékesítéséről 

 

A Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény 365.§ (1) bekezdés a) pontjába ütköző és a 

(4) bekezdés a) pontja szerint minősülő erőszakkal illetve az élet vagy a testi épség elleni közvetlen 

fenyegetéssel, különösen nagy vagy ezt meghaladó értékre elkövetett rablás bűntett és más 

bűncselekmény megalapozott gyanúja miatt ismeretlen tettesek ellen folyamatban lévő 

büntetőeljárás során 2018. év április hó 01-én Nyíregyháza Tompa Mihály u. 17. szám előtti 

utcaszakaszon megtartott helyszíni szemle során lefoglalt 

 
BNYT.246/2020 tételszám alatt kezelt JTN-887 (LT) frsz.-ú, WBADD11050BN13773 alvázszámú BMW 

520 gyártmányú személygépkocsi, 

 

 

értékesítését rendelem el. 

 

A határozatot kézbesíteni kell: 

hirdetményi úton a police.hu web oldalon 

Hajdú-Bihar Megyei Főügyészség részére (B.755/2019.) 

 

A határozat ellen a kézbesítésétől számított 15 napon belül felülbírálati indítvány terjeszthető elő a 

Debreceni Járásbíróságnál. A két példányban előterjesztett felülbírálati indítványban meg kell 

jelölni a határozatot, amely ellen a felülbírálati indítvány irányul, továbbá az indítvány 

előterjesztésének okát és célját. 

A határozat ellen előterjesztett felülbírálati indítványnak a határozat végrehajtására halasztó 

hatálya van. 

 

INDOKOLÁS 

 

A lefoglalt dolog értékesítéséről a a büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvény (továbbiakban: 

Be.) 319.§ (5) bekezdése alapján - figyelemmel a Be. 319. § (1) és (2) bekezdés a), c) pontjára, 

valamint a (3) bekezdés c) és d) pontjára - határoztam. 
 

Tekintettel arra, hogy a lefoglalt gépkocsira a bizonyítás érdekében már nincs szükség, a lefoglalás 

megszüntetésének nincs helye, a lefoglalt dologgal kapcsolatban senki nem jelentett be 

megalapozott igényt, és a lefoglalt dolog kezelése, tárolása, illetve őrzése - különösen a dolog 

értékére vagy az előreláthatólag hosszú ideig tartó tárolására tekintettel - aránytalan és jelentős 

költséggel járna, valamint a lefoglalt dolog értéke a lefoglalás várható ideje miatt lényegesen 

csökkenne a rendelkező részben foglaltak szerint határoztam. 
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A határozat elleni jogorvoslatra a Be. 374.§ (2)-(3) bekezdésében, valamint a Vészhelyzet ideje alatt 

érvényesülő egyes intézkedésekről szóló 74/2020. (III.31) számú Kormány rendelet 52.§. (6) bekezdésének 

rendelkezései vonatkoznak. 
 

Debrecen, 2020. augusztus 05. 

 

 
 

dr. Hamza József r. alezredes 
osztályvezető 
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